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Obec Turčiansky Ďur 

Telefón : 043 493 3208 (pevná linka) Obec Turčiansky Ďur 
               0904 137 682 (mobil) Turčiansky Ďur 6 
Mail: obecturcianskydur@centrum.sk  038 43 Kláštor pod Znievom 

Web: www.turcianskydur.sk 

 

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

27. 6. 2022 

ZÁPISNICA 

Prítomní poslanci: p. Pálešová, p. Ing. Skočík, p. Thomková, p. Lettrich 

    hlavná kontrolórka obce Mgr. Daniela Hupková 

Ospravedlnený: p. Paulusová-PN 

1. Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedla starostka obce Ing. Viera 

Hanesová, ktorá všetkých prítomných srdečne privítala.  

 

2. Určenie zapisovatel'a a overovatel'ov zápisnice 

Zapisovatel': M. Pálešová, Overovatelia:  I. Thomková , Ing. Skočík M. 

 

3. Schválenie programu 

 Starostka požiadala o doplnenie programu o tri body, ktoré budú zaradené 

za bod č. 8. 

9.  Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Turčiansky Ďur na celé 

nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026 

          10.  Určenie počtu poslancov OZ Turčiansky Ďur na celé nasledujúce 

volebné obdobie 2022 - 2026 
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11.  Menovacie dekréty pre funkciu veliteľa v DHZ a členov zásahovej 

jednotky DHZ v Turčianskom Ďure 

Obecné zastupiteľstvo obce Turčiansky Ďur schvaľuje program doplnený o 

bod číslo 9,10,11.  

Hlasovanie: ZA: M. Pálešová, Ing. M. Skočík, I. Thomková, M. Lettrich 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

4. Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia OZ 

Starostka obce informovala, že z predošlého OZ neboli splnené tieto 

uznesenia: 

Uzn. 4/2022.5 - zakúpenie pojazdovej motorovej kosačky 

Uzn. 6/2022.5 - zmluva s audítorom je vo fáze konzultácie.  

Uzn. 10/2022.5 - zákonná poistka na protipovodňový vozík, predbežná 

suma 25,84€. Protipovodňový vozík ešte nie je prepísaný na obec, v takom 

prípade poistka nemôže byť uzatvorená. 

Obecné zastupiteľstvo obce Turčiansky Ďur berie na vedomie kontrolu 

plnenia uznesení. 

 

5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu záverečného 

účtu    obce za rok 2021 

Hlavná kontrolórka obce Mgr. Daniela Hupková Dančová odporučila 

Obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu 

obce Turčiansky Ďur za rok 2021 s výrokom: celoročné hospodárenie 

schvaľuje bez výhrad. 

 

6. Prerokovanie záverečného účtu obce a Výročnej správy za r. 2021 

Poslanci OZ obce Turčiansky Ďur schválili záverečný účet a výročnú 

správu bez výhrad. 

Hlasovanie: ZA: M. Pálešová, Ing. M. Skočík, I. Thomková, M. Lettrich 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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7. Schválenie VZN č. 1/2022 o určení času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Turčiansky Ďur 

OZ schvaľuje návrh VZN č. 1/2022 o určení času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Turčiansky Ďur. 

Hlasovanie: ZA: M. Pálešová, Ing. M. Skočík, I. Thomková, M. Lettrich 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 poslanci OZ 

schválili tak, ako bol podaný -  jednohlasne.  

Hlasovanie: ZA: M. Pálešová, Ing. M. Skočík, I. Thomková, M. Lettrich 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

9. Určenie rozsahu funkcie starostu obce Turčiansky Ďur na celé 

nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 

OZ určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce 

volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce 

Turčiansky Ďur „50%“. 

Hlasovanie: ZA: M. Pálešová, Ing. M. Skočík, I. Thomková, M. Lettrich 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

10. Určenie počtu poslancov OZ Turčiansky Ďur na celé nasledujúce 

volebné obdobie 2022 - 2026 

OZ určuje v súlade s § 11 ods. 3  zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce 

volebné obdobie 2022 – 2026 počet poslancov OZ obce Turčiansky Ďur 

„päť“. 

Hlasovanie: ZA: M. Pálešová, Ing. M. Skočík, I. Thomková, M. Lettrich 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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11. Menovacie dekréty pre funkciu veliteľa v DHZ a členov zásahovej 

jednotky DHZ v Turčianskom Ďure 

Veliteľ DHZ - Ferdinand Thomka - technik 

Strojník DHZ - Maroš Lettrich - nadzbormajster 

Člen zásahovej hasičskej jednotky: Ivana Thomková  - technik  

                                                   Martina Pálešová - mladší technik 

                                                   Michal Páleš - starší hasič 

                                                   Anna Lettrichová - mladší technik 

                                                   Marek Lettrich - vrchný hasič 

                                                   Renáta Paulusová-starší zbormajster 

                                                  Jozef Chreno - nadzbormajster 

                                                  Miroslav Mikula-mladší zbormajster 

     Poslanci OZ schválili menovacie dekréty do funkcií HJ. 

Hlasovanie: ZA: M. Pálešová, Ing. M. Skočík, I. Thomková, M. Lettrich 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

12. Rôzne 

- Starostka informovala poslancov o reklamácií na stromčeky, ktoré boli 

nedávno vysadené. Firme Loskol, s.r.o. bola zaslaná fotodokumentácia. 

Firma reklamáciu prijala a faktúra bola uhradená o zníženú dobropisovanú 

cenu za vyschnuté stromčeky. 

-Žiadosť o odkúpenie pozemku od p. Záhumenskej a p. Záhumenského. 

Jedná sa o pozemok parcely registra C- 76/1, ktorý  je na katastri 

nehnuteľností SR označený ako pozemok v zastavanom území obce, na 

ktorom je postavená cit. „inžinierska stavba-cestná, miestna a účelová 

komunikácia“. Stavebný úrad predaj cca 55m2 neodporúča, pretože cesty 

sú vo verejnom záujme a obec nemá územný plán. Žiadosť poslanci na 

odporúčanie stavebného úradu nateraz zamietli . 

-Firma Munipolis ponúka možnosti informovania obyvateľov obce cez 

apliķáciu v mobilnom telefóne, možnosťou sms správy, alebo mailom. 

Ponuka je na 1 polrok zadarmo a potom bude  služba spoplatnená. 

Poslanci poverili starostku o zistenie podrobnejších informácií, hlavne čo 

sa týka poplatku za  faktúry a aj záujmu obyvateľov. 

-Štatistické zisťovanie o používaní spaľovacích zariadení a spotrebe palív 

v domácnostiach. Naša obec bola vybraná štatistickým úradom SR do 
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zisťovania informácii o individuálnom vykurovaní rodinných domov, 

ktoré sa uskutoční od 1.júla do 30. novembra 2022.V tomto období budú 

vybrané domácnosti v obci oslovené listom a navštívi ich zamestnanec 

štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa , ktorý je povinný 

preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. 

-Faktúra za bleskozvody na budove OÚ.  Firma doplnila a nahradila 6 

nových bleskozvodov. Sumu 954,52 eur poslanci odsúhlasili. 

Hlasovanie: ZA: M. Pálešová, Ing. M. Skočík, I. Thomková, M. Lettrich 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

-Starostka poďakovala občanom pri organizovaní MDD , pri sadení 

stromčekov, zasievaní trávy pri OÚ a pri akejkoľvek činnosti, ktorá sa 

v obci diala, či už chodu na  obecnom úrade, organizovanie obecných 

akcií, za ochotu pri zveľaďovaní našej obce. 

 

13. Diskusia 

-Obecný prívesný vozík- pneumatiky na kolesách  prívesného vozíka sú 

staršej výroby a aj opotrebované, v záujme bezpečnosti je potrebné ich 

nahradiť novými. Poslanci navrhli zakúpenie nových kolies a menších 

opráv celého prívesného vozíka . 

-Obec uhrádza vyššie fakturačné poplatky za komunálny odpad, 

v budúcnosti sa prehodnotí obecný poplatok za komunálny odpad pre 

obyvateľov. 

-70 výročie založenia DHZ, členovia plánujú zorganizovať oslavu 

20.08.2022. 

 

14. Záver 
Na záver starostka poďakovala za účasť a spoluprácu všetkým a 

ukončila zasadnutie OZ. 
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V Turčianskom Ďure 27. 6. 2022 

 

        

......................................   .............................. 

 Zapisovateľ      Overovateľ 

 

 

  .....................................    ................................ 

  Starostka obce      Overovateľ         


